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Jászszentandrás Község településfejlesztési koncepciója, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet „a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” alapján készül.  
A falu településfejlesztési koncepciója egy hosszú távra szóló dokumentum, amely kijelöli a település 
elérendő jövőképét a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre vonatkozóan. A 
koncepció meghatározza a település átfogó fejlesztését szolgáló célkitűzéseket, az azokhoz kapcsolódó 
részcélokat. Továbbá a koncepció meghatározza a településfejlesztés alapelveit.  
A településfejlesztési koncepció kidolgozását egy részletes megalapozó vizsgálat (helyzetfeltárás, 
helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzte meg. A koncepcióban kijelölt fejlesztési irányok a megalapozó 
vizsgálatban feltárt adottságok és a hosszú távon elérni kívánt állapot közötti utat jelölik ki.  
A településfejlesztési koncepció egyeztetése és elfogadása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 
valamint Jászszentandrás Községi Önkormányzat Partnerségi egyeztetési szabályzata alapján történik. 
Jászszentandrás Községi Önkormányzat a partnerségi egyeztetés alapján a településrendezési terv 
keretein belül készülő településfejlesztési koncepció társadalmasítása érdekében a helyben 
telephellyel rendelkező nagyobb vállalkozókat, gazdasági társaságokat, civil és társadalmi 
szervezeteket közvetlen megkeresés útján értesítette a készülő koncepcióról. A partnerségi szabályzat 
alapján a település lakossága részére külön fórum került megrendezésre, ahol a településfejlesztési 
koncepció tartalma került bemutatásra és a fejlesztésekkel kapcsolatos elképzeléseket elmondhatták, 
valamint véleményezési idő alatt írásban is ismertethették fejlesztési elképzeléseiket. 
Az egyeztetésen megvitatott fejlesztések, elképzelések, javaslatok a fejlesztési koncepcióba beépítésre 
kerültek. 
A Településfejlesztési Koncepció Jövőképe és célrendszere Jászszentandrás Község stratégiai 
dokumentumaiban (például Gazdasági ciklusprogram, Helyi Esélyegyenlőségi Terv, Településképi 
Arculati Kézikönyv, stb.) foglalt célrendszerek, célkitűzések előzetes vizsgálata alapján került 
összeállításra, összhangban a stratégiai dokumentumokban foglaltakkal.  
 
A településfejlesztési koncepció a társadalmi–gazdasági–műszaki–ökológiai adottságokra épül, a 
közösség által elfogadott hosszabb-rövidebb távú célok elérésére. Ezért indokolt lehet a 4-5 évenkénti 
aktualizálás még akkor is, ha a hosszútávú fejlesztési irányokban nem jelentkezik lényegi eltérés. 
Pontosítani, finomítani lehet a célok eléréséhez vezető megoldásokat, az arányokat és hangsúlyokat, 
az ütemezést, stb. A településfejlesztési koncepció felülvizsgálatának kötelezettségét és folyamatát a 
314/2012. kormányrendelet határozta meg. A koncepció időhorizontját a jogszabály minimum 10 
évben rögzíti, eszerint minimum 2029‐ig kell előretekinteni (elfogadása2019‐ben tervezett). A tágabb 
és szűkebb térségre jellemző politikai, társadalmi, gazdasági változások, a kultúra, a természeti 
környezet, az infrastruktúra helyzete, a foglalkoztatási és a jövedelmi viszonyok átrendeződése együtt 
határozza meg a 21. század első harmadában –jellemzően 2030-2035-ig –körvonalazható fejlődés 
mértékét és irányait.  
 

Jogszabályi háttér 
 
Jászszentandrás Községi Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának összeállítását 
helyzetfeltáró, elemző és értékelő munkafázisok alapozták meg. E fejlesztési dokumentumok 
elkészítésének alapja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet illetve a Belügyminisztérium által kiadott „Útmutató a kis- és 
középvárosok számára az integrált településfejlesztési stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez” című 
segédlet. A koncepció összhangban van az Európa 2020 európai növekedési stratégiával, az Európai 
Unió 2014 – 2020-ra meghatározott Tematikus célkitűzéseivel, a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval, a Magyar Növekedési Tervvel és Jász – Nagykun - Szolnok 
Megye Területfejlesztési Koncepciójával.  
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 Az EU 2020-as céljai: energiahatékonyság növelése; megújuló energiaforrások arányának növelése; 
CO2-kibocsátás csökkentése; foglalkoztatás növelése; szegénység elleni küzdelem, társadalmi 
leszakadás megállítása, felzárkózás lehetősége 

 A kohéziós politika 11 tematikus célja:  
1. Kutatás, technológia-fejlesztés és innováció erősítése  
2. Információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és ezek minőségének 
fejlesztése  
3. Kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati szektor versenyképességének 
fejlesztése, vízkultúrák támogatása  
4. Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás elősegítése minden ágazatban  
5. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése és kockázat-megelőzés és –kezelés 
6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság ösztönzése  
7. A fenntartható közlekedés fejlesztése és a kulcs hálózati infrastruktúrák szűk 
keresztmetszeteinek feloldása  
8. A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása  
9. A társadalmi befogadás segítése és a szegénység elleni harc  
10. Befektetés az oktatásba, készségekbe és az élethosszig tartó tanulásba  
11. Intézményi kapacitások fejlesztése és hatékony közigazgatás  

 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet  
 1600/2012.(XII.17) Korm. határozat 
 az Országos Fejlesztéspolitikai és Területfejlesztési Koncepció célrendszere (OFTK) 
 a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) célrendszere, 
 Jász – Nagykun - Szolnok megye területfejlesztési koncepciója,  
 Jász – Nagykun - Szolnok megye területfejlesztési programja. 
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1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 
környezetre vonatkozóan 

 
A jövőkép Jászszentandrás Község hosszútávon bekövetkező víziója, azt az ideális állapotot határozza 
meg, amelyet a település 2030-2035. évekre szeretne elérni.  
 
Jelen Koncepció a jövőképet egy objektivitáson alapuló, részletes vizsgálat alapján állítja fel. A 
helyzetfeltárás elsődleges célja a településen jelenleg is zajló társadalmi, gazdasági, valamint 
környezeti folyamatok kimutatása, illetve a folyamatok hátterében lévő ok‐okozati összefüggések 
feltárása volt. Jelen Településfejlesztési Koncepció elkészítését Megalapozó vizsgálat alapozza meg, 
melynek Helyzetértékelő fejezete tartalmazza a település SWOT analízisét (Strengths – Erősségek; 
Weaknesses – Gyengeségek; Opportunities – Lehetőségek és Threats – Veszélyek). A SWOT analízis 
releváns megállapításai az egyes átfogó céloknál megjelenítésre kerültek. 
 
A Településfejlesztési Koncepció Jövőképe és célrendszere Jászszentandrás Község stratégiai 
dokumentumaiban foglalt célrendszerek, célkitűzések előzetes vizsgálata alapján került összeállításra, 
összhangban a stratégiai dokumentumokban foglaltakkal.  
Ezek a dokumentumok:  
 Gazdasági Ciklusprogram 
 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 Településképi Arculati Kézikönyv 
 
A fenti dokumentumokkal való összhang biztosításával Jászszentandrás Község Jövőképe az alábbi:  
 

Jászszentandrás Község 
Az egyedi településszerkezet, a tanyacsoportokat megőrző, magas minőségű 

falusias épített és természeti környezetével és jó minőségű termálfürdőjével a 
helyiek és az idelátogatók számára is kedvelt rekreációs szolgáltatásokat nyújtó, 

összetartó és lokálpatrióta lakosságú településsé fejlődik.  
 
Jászszentandrás Község fentebb rögzített Jövőképe társadalmi, gazdasági és épített környezetre 
vonatkozólag az alábbiak szerint vizionálandó részletesebben.  
 
 

Társadalom 

 
 Jászszentandrás gondoskodó, nyitott és szolidáris helyi közösséggel rendelkező falu, ahol erős a 

belső kohéziója a társadalomnak. Megvalósul a teljes körű integráció, a település minden lakosa 
hasznos és tudatos tagja a község társadalmának. A település lakosságát erős identitástudat és 
lokálpatriotizmus jellemzi. A helyi közösségek erősek, befogadóak, integrációs erejük nagy, 
öntudatosak és büszkék falujukra.  

 Jászszentandrás egyre több, nyugodtabb lakóhelyet kereső fiatal családnak ad otthont, a 
település korfája fiatalodó.  

 A fiatal családok magas presztízsű foglalkozásokat űző tagokkal bírnak, a település kulturális 
élete dinamizálódik. A településen egyre több fiatal család költözik, a családfenntartó akár az 
ingázást is vállalva.  

 A falu népességmegtartó erejének növelésével a családok, fiatalok számára vonzóvá vált a 
település.  
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 A település népességmegtartó ereje magas, hiszen az alapfokú nevelés-oktatási intézmények 
biztosítottak megfelelő minőségben, továbbá az egészségügyi és szociális alapszolgáltatások is 
elérhetőek magas minőségben. 

 A beköltöző fiatal családok számára a nevelési és alapfokú oktatási intézmények megfelelő 
minőségű szolgáltatást nyújtanak.  

 A biztos megélhetés, tehát családok, háztartások anyagi biztonsága mellett a legfontosabb 
célként a lakosság egészségi állapota is javul, a prevenció fontos szemponttá válik.  

 A közigazgatás a helyi közösséggel partnerségben működik, demokratikus önkormányzatiság 
jellemzi a települést.  

 A település egyre büszkébb jelenére, hiszen egyre jobban becsben tartja múltját: nő a lakosság 
lokálpatriotizmusa. 

 A helyi gyógyfürdő és ahhoz kapcsolódó további szolgáltatások a helyi lakosság komfortérzetét 
is nagyban növelik.  

 
 

Gazdaság 

 
 Az első számú gazdasági cél – és célállapot – a piacgazdasági értelemben vett teljes 

foglalkoztatottság elérése. Jászszentandrás Községben minden aktív korú és munkaképes lakos, 
aki dolgozni szeretne, munkalehetőséget kap, illetve a közeli gravitációs centrumokban 
dolgozhat, és családi életét Jászszentandráson éli meg. Ez a cél összhangban van az országos 
foglalkoztatási politikával, helyi szinten annak leképezését jelenti. Az értékorientált közmunka-
programok mellett a település gazdaságát erősödővé tevő helyi vállalkozások is nagyobb 
foglalkoztatóként vannak jelen.  

 Szabad vállalkozási zónaként Jászszentandrás sikeresen aktiválja gazdasági potenciálját.  
 A településre több, nagyobb vállalkozás települt be, amely egyrészt a helyi gazdaság szektorális 

eloszlását optimalizálta, másrészt az önkormányzat adóbevételeket is növeli.  
 Jelentősen csökkent a munkanélküliek száma, a foglalkoztatottak száma pedig dinamikusan nő, 

a munkaerőpiaci folyamatok ismét tartósan kedvezővé váltak. 
 A falu gazdasági szerkezetében a primer (kiemelten mezőgazdaság) szektor megerősödik. 

Kiemelkedően sikeres a szarvasgomba termelés. A csonthéjas (őszibarack, cseresznye, meggy, 
szilva) gyümölcsösök és szőlőültetvények valamint a fóliasátras és szabadföldes 
zöldségtermesztés meghatározó.  

 A mezőgazdaság mellett más gazdasági ágazatok is erősödnek, elsősorban az idegenforgalom.  
 Az idegenforgalomnak köszönhetően a falu imázsa sokat javult. 
 
 

Környezet 

 
 Jászszentandrás élhető, vonzó település. Zöldterületi ellátottsága, a közterületek minőségének 

átlagos színvonala magas, az értékőrző hasznosítás, fejlesztés folyamatos, a kulturális, közösségi 
infrastruktúra kínálata széles.  

 A tanyavilág harmonikus fejlesztése is sikeresen megvalósul.  
 A zöldfelületek magas biológiai aktivitás-értékkel bírnak, a közhasználatú és speciális 

zöldfelületek (Andrásfürdő és a táborhely (kemping) zöldfelülete (350, 266/3 hrsz.) is magas 
minőségűek.  

  A vonzó környezet, s benne a faluhoz kötődő, aktív közösségi életet élő helyi társadalom 
együttesen teremti meg azt a miliőt, amely a vendégek számára is vonzóvá, szerethetővé teszi a 
települést.  

 A falu ökológiai imázsa sokat javult. A település óvja természeti értékeit és természetvédelmi 
területeit, amelyek egyre jobb állapotban vannak. Jelentősen növekedtek a zöldterületek. 
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 A falu lakossága rendkívül környezettudatos, ennek rendeli alá a közlekedési és fogyasztási 
szokásait. Tudatában van, hogy ő is részese a klimatikus változások előidézésének ezért mérsékli 
a kibocsátását. A helyi lakosság energiafelhasználási szokásai sokat változtak, kifejezetten 
előnyben részesítik az építkezéseknél a megújuló energiafelhasználást. Az Önkormányzat 
környezeti politikája igen sikeres, a falu közintézményei alacsony kibocsátással és megújuló 
energiák felhasználásával működnek, amellyel jó példát tudott mutatni a polgároknak is. 

 A minőségi (lakó)környezet révén Jászszentandrás lakónépessége jelentősen nő, egyre több 
család települ be a faluba.  

 
 
Fenti jövőkép akkor hatékonyan megvalósítható, ha az széleskörű társadalmi összefogásra, aktív 
partnerségi viszonyra épül. Jászszentandrás Községi Önkormányzatnak szükséges folytatnia és 
lehetőség szerint minőségileg tovább fejlesztenie partnerségét mind a helyi gazdasági szereplőkkel, 
mind a helyi civil szervezetekkel és helyi egyházakkal valamint a lakossággal. Javasolt továbbá erősíteni 
a nemzetközi kapcsolatokat, és a már meglévőket további együttműködési területekkel bővíteni.  
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1.2. A település jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 

 
Jászszentandrás az Alföld északi részén a Jászságban, Mátraaljához közel, Jászberény 
vonzáskörzetében, Heves és Jászapáti között található. Közúton a 31-es számú közúton, illetve a 3228j. 
sz. bekötő úton közelíthető meg.  
A település Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdasági jellegű községe, amely 206 ha belterülettel, 
4227 ha külterülettel rendelkezik. A központi belterületen a közterület rendezésével, parkosítással a 
településkép egyre inkább az „üdülő-falu” képét kezdi felölteni. Jászszentandrás idegenforgalmi 
nevezetessége és a település vonzereje a termálstrand, melyhez nagy kiterjedésű kemping is 
csatlakozik. A turisztikai vonzerők másik szegmense a külterületen található Magyar Szarvasgombász 
Szövetség, amely Magyarország egyetlen, Európa második Szarvasgomba Múzeuma. A település 
telepített tölgyesei kiváló élőhelyei a nyári szarvasgombának. Jászszentandrás 2012-ben a 
szarvasgomba fővárosa lett. A szarvasgomba múzeum mellett jelentős kiterjedésű terület ad helyet a 
Nemzetközi Rendőrszövetség (IPA – International Police Association) emlékparkjának. A strand és a 
turisztikai vonzerők Jászszentandrás mai településképét és térségi hírét nagy mértékben 
meghatározzák. 
Jászszentandrás Község lakónépességének száma 2018. január 01-ei állapot szerint 2.399 fő volt.  
Jászszentandrás Község sem regionális, sem megyei relációkban nem játszik központi szerepet. 
A település a Jászapáti várostérséghez tartozik, valamint a Jászapáti járás települése.  
Mérete, lakosságszáma és szerény helyi gazdasága miatt Jászszentandrás nem tölt be jelentős szerepet 
a Jászapáti járás tekintetében.  
 
A település jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan:  
 
 Jászszentandrás Község együttműködik a funkcionális várostérség szereplőivel. Mind a 

közigazgatás, önkormányzatok, mind a gazdaság területén működik a kooperáció, egymás 
érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele, a szinergiákból adódó lehetőségek kihasználása. 

 A térségi munkamegosztás és együttműködés különösen példaértékűen működik a turisztikai 
szolgáltatások területén. A termálstrand a térség jelentős idegenforgalmi célpontjává fejlődött.  

 A falu elérhetősége sokat javult a szomszédos települések számára. A falu kerékpárutakon, 
közösségi közlekedéssel és jó minőségű közutakon egyaránt jól megközelíthető. Ezeket a 
közlekedési fejlesztéseket az ingázók számának növekedése tette elsősorban indokolttá.  

 A mikro-térségben intenzív együttműködés bontakozott ki a fejlesztési projektek 
összehangolása érdekében, a térség forrás abszorpciós képessége javult.  
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1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 

 
A településfejlesztési irányok kijelölése során vannak olyan meghatározó alapelvek, amelyek 
indikátorokkal ugyan nem feltétlenül mérhetőek, ám meghatározóak a település fejlesztésének 
egésze, a beavatkozások tervezése, a források allokálása szempontjából. Jászszentandrás Község 
horizontális településfejlesztési alapelvei az alábbiak: 
 
Fenntartható fejlődés:  
Környezetileg fenntartható növekedés elősegítése, amely elsősorban a meglévő erőforrások 
hatékonyabb felhasználását, a környezetbarát településfejlesztést segíti: 
 A falu fejlesztési koncepciója a klímabarát növekedést alapelvnek tekinti. Bármilyen fejlesztés is 

valósul meg a jövőben, az bizonyíthatóan járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez, csökkentse 
a környezeti terhelést.  

 Fenntartható építés, a fenntartható építés-technológia alkalmazása a településfejlesztés során.  
 Környezetbarát iparfejlesztés a gazdaságfejlesztés kapcsán.  
A fenntartható társadalom és gazdaság elveit saját környezetükben, a realitások talaján kis 
lépésenként az egyes fejlesztési projektekben valósággá tenni.  
 
Versenyképes fejlődés:  
A település fejlesztése során kiemelten kell azokra a területekre fókuszálni, ahol Jászszentandrás 
Község komparatív előnyei, vagyis egyedi adottságain alapuló versenyelőnyei vannak. Ezeknek a 
területeknek a fejlesztésével biztosítható, hogy stabilizálódjanak és kibontakozzanak Jászszentandrás 
tartós versenyelőnyei. Jászszentandrás esetében ezek kiemelten a mezőgazdaságban (például az 
egyedi szarvasgomba termesztés) és a termálfürdő generálta idegenforgalomban öltenek testet.  
 
Integrált fejlődés:  
Az integrált megközelítés egyszerre tartalmazza a fizikai és az ágazati szemléletet. Az integrált 
fejlesztési szemlélet legfőbb alapelemei a következők: 
 Olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek egyszerre járulnak hozza a fizikai, társadalmi, 

gazdasági, környezeti és műszaki környezetének fejlődéséhez.  
 Az infrastruktúrák kizárólagos fejlesztése helyett, olyan fejlesztéspolitika bontakozzon ki, amely 

a „soft” beavatkozási típusokat is kiemelten kezeli.  
 A pontszerű fejlesztések helyett, a komplex, egymással szinergikus hatással bíró fejlesztéseket 

kell előtérbe helyezni.   
 Az integrált fejlesztési szemlélet része, hogy a településfejlesztési politikában az önkormányzati 

fejlesztések ösztönzik a magánerő, magántőke mobilizálását.   
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2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok  

 
Község településfejlesztési koncepciója átfogó fejlesztési célokat határoz meg, amelyek hozzájárulnak 
a jövőképben megfogalmazottak realizálódásához. A négy átfogó cél kijelöli a falu legfontosabb 
gazdasági, társadalmi, környezeti, műszaki kihívásokra adott válaszait, pozícionálja Jászszentandrás 
Községet és kijelöli a legfőbb hosszútávon megvalósítandó céljait. A település jövőképének legfőbb 
alkotóelemei, pillérei az átfogó célok, melyekből jelen koncepcióban négy átfogó cél került 
meghatározásra. 
 
Jászszentandrás Község Jövőképét az alábbi átfogó célok teljesülésével éri el: 
 

 
 
 

ÁTFOGÓ CÉLOK RÖVID BEMUTATÁSA: 
 

 
 
ÁTFOGÓ CÉL 1.: Az egyedi településszerkezet, a tanyacsoportokból álló külterületek megőrzése, a 
vonzó épített és táji környezet fejlesztése az élhető jászszentandrási falusi élettér fenntartása 
érdekében a település épített és természeti környezetével kapcsolatos célkitűzéseket tömöríti.  
 
Jászszentandrás soros tanyákból, tanyacsoportokból (Alsótanya, Járás-tanya, Felső-tanya, Telek-
tanya, Tadra) összenőtt község. A település táji látványában a belterületi és a külterületi lakott 

Az egyedi 
településszerkezet, a 
tanyacsoportokból 

álló külterületek 
megőrzése, a vonzó 

épített és táji 
környezet fejlesztése 

az élhető 
jászszentandrási

falusi élettér 
fenntartása 
érdekében

Új gazdasági 
szereplők 

betelepülésének 
elősegítése, az 

agráradottságokat 
kihasználó háztáji és 
üzemi mezőgazdaság 

fenntartása 
Jászszentandrás 
gazdaságának 

erősítése érdekében

A Termálfürdő és 
Kemping minőségi 
fejlesztése, további 

kisléptékű turisztikai 
fejlesztések 

Jászszentandrás 
idegenforgalmi 

látogatottságának 
növelése érdekében

Aktív közösségi élet 
és rekreáció, erős 

helyi identitás 
fenntartása és 

minőségi fejlesztése 
Jászszentandrás 

önmegtartó erejének 
erősítése érdekében

Az egyedi településszerkezet, a tanyacsoportokból álló külterületek 
megőrzése, a vonzó épített és táji környezet fejlesztése az élhető 

jászszentandrási falusi élettér fenntartása érdekében
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területeket csak az épületek egymástól való távolsága különbözteti meg. Jászszentandrás külterületére 
jellemző a kiterjedt tanyavilág, a nagyobb dűlőutak mentén tanyasorok alakultak ki. jellemzően 
körbekerített tanyaudvarokon oldalhatáronálló vagy szabadonálló tanyaépítéssel találkozunk. A 
régebbi tanyák jellemzően utcára merőleges nyeregtetős épületek, míg az 1960-as évek körül épült 
tanyák között találunk sátortetős épületeket is. A lakhatás és gazdálkodás mellett néhány tanya üdülő 
funkcióval bír. Jász-Nagykun-Szolnok megyében egyedinek számít az a településszerkezet, mely 
kuriózum mivolta miatt is védendő, fejlesztendő.  
Jászszentandrás esetében emiatt kiemelten fontos a településrészek – vagyis a tanya-világ – és a 
belterületi településrész harmonikus fejlesztésére való törekvés.  
 
A külterületi terület-felhasználás követelményeinek kiemelt elemei a természet és értékvédelem: a 
tájkarakter a települési és táji értékek megőrzése, ökológiai folyosók megtartása és bővítése, 
tájhasználati korlátozások és szabályozások bevezetése, termőföld- és talajvédelem, állattartó telepek 
környezetterhelő hatásainak csökkentése, vízrendezés, vízminőség javítása, zaj- és levegőtisztaság-
védelmi megoldások érvényesítése, a gyepek (rétek, legelők) mint értékes növénytársulásoknak 
megtartása.  
A település szerkezetét a fenntartható környezet alapelveinek megfelelően és a zavaró 
egymásmellettiségek, konfliktusforrások kiiktatásával, de legalább azok mérséklésével kell alakítani.  
 
A minőségi élet fontos eleme a hangulatos, vonzó településkép: a közterületek, az épületállomány, a 
községet övező külterületek állapota. Jászszentandrás Község jó minőségű, rendezett települési 
környezettel rendelkezik, A településkarakter megőrzésével, a betelepülő új családok új lakóházainak 
az utcaképhez illeszkedő módon való megépítésével, a települési zöldfelületi rendszer minőségi 
fejlesztésével, a tájhasználat optimalizálásával erősíthető a vonzó és élhető falusi élettér, amely az itt 
lakók komfortérzetét növeli és a beköltözni vágyók számát növelheti. 
 
A falu komfortossá tétele, a minőségi élettér fejlesztése során számos műszaki infrastrukturális feltétel 
(energiahatékonyság, hulladékgazdálkodás kiterjesztése, ivóvízhálózat korszerűsítés, közlekedési 
hálózat, közművek, vonalas infrastruktúrák állapota, kapcsolata, hálózata) megteremtése, a helyi 
identitás és összetartozás érzésének mindennapos megéléséhez a különböző identitás-elemek, mint 
például a közösségi terek rendezése, fejlesztése.  
 
 

 
 
ÁTFOGÓ CÉL 2.: Új gazdasági szereplők betelepülésének elősegítése, az agráradottságokat kihasználó 
háztáji és üzemi mezőgazdaság fenntartása Jászszentandrás gazdaságának erősítése érdekében a 
település gazdasági célkitűzéseit tömöríti.  
 
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 
rögzíti az alábbiakat: „A járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és 
demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és 
környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni.” 
Ezek a mutatócsoportok a társadalmi és demográfiai helyzet, a lakás és életkörülmények, a helyi 
gazdaság és munkaerő-piaci és az infrastruktúra és környezeti mutatók körei. A Jászapáti járás a 
„Komplex programmal fejlesztendő járások” közé tartozik.  

Új gazdasági szereplők betelepülésének elősegítése, az agráradottságokat 
kihasználó háztáji és üzemi mezőgazdaság fenntartása Jászszentandrás 

gazdaságának erősítése érdekében 
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A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények 
igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2018. (II. 
13.) Korm. rendelet alapján a Kormány szabad vállalkozási zónává nyilvánította a kedvezményezett 
járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott, 
fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő kategóriákba eső járásokban található 
településeket, így Jászszentandrás is szabad vállalkozási zóna.  
 
A falu komparatív ágazatainak a mezőgazdaság és az idegenforgalom tekinthető.  
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési célok külön átfogó célként (ÁTFOGÓ CÉL 3.: „A 
Termálfürdő és Kemping minőségi fejlesztése, további kisléptékű turisztikai fejlesztések 
Jászszentandrás idegenforgalmi látogatottságának növelése érdekében”) került rögzítésre.  
 
Jászszentandrás Községben a mezőgazdaság tradicionálisan erős ágazat. Hajdan Jászszentandrás híres 
volt dohánytermesztéséről és szőlőműveléséről. Jelenleg község külterületén a tanya-sorok közelében 
jelentős területeken foglakoznak gyümölcstermesztéssel. Elsősorban csonthéjas (őszibarack, 
cseresznye, meggy, szilva) és szőlőültetvényekkel találkozhatunk (Felsőtanyai rész, Járási-tanya rész). 
A tanyák körül, és a belterületi nagyterületű telkeken egyaránt termesztenek fóliasátrakban és 
szabadföldön is zöldségféléket (paprika, paradicsom, dinnye, stb.). Országos gyümölcs termőhely 
kataszter és az Országos borvidéki kataszter (Kunsági borvidék) által is érintett település 
Jászszentandrás. A humuszos, homokos talajon, az erdőkben tenyészik a jellegzetes kárpát-medencei 
alföldi szarvasgomba. Jászszentandrás Jászivánnyal együtt a szarvasgomba falui. A község külterületén 
található az Első Magyar Triflász Emléktár (Szarvasgombászati Múzeum). Jászszentandrás 
hagyományaiban legeltető-állattartó település. Napjainkban a marhatelep kivételével legeltetéses 
állattartás, a családi gazdálkodásban tartott szarvasmarha, sertés- és baromfi a jelentős.  
 
Jászszentadnrás szerény helyi gazdaságának fejlesztése szükséges, egyes szegmensek tekintetében a 
helyi gazdaság alapjainak megteremtésével. A helyi gazdaság meghatározó szegmense a 
mezőgazdaság, szükséges a mezőgazdasági terület – ezen belül is az ültetvényes gyümölcstermesztés 
és a kuriózumnak tekinthető szarvasgomba – fejlesztése. A gyümölcsfelvásárlásra, tárolásra – 
esetlegesen helyben valamilyen szintű feldolgozása – épülő fejlesztési lehetőségek kiaknázandók.  
 
Az alapanyag termelés és élelmiszer-feldolgozás terén kitörési pontot a magasabb hozzáadott értékű, 
kiemelkedő minőségű termékek előállítása jelenthet, kihasználva a kiváló beltartalmi értékekkel 
rendelkező alapanyagok által nyújtott lehetőségeket. Az agrártermékek versenyképességének és piaci 
stabilitásának kiemelkedő tényezője a minél magasabb szintű és minőségű feldolgozottság. A mikro-és 
kisméretű élelmiszer feldolgozóknak jelentős szerepük van a helyi, járási ellátásban, és a 
foglalkoztatásban, azonban kiemelkedően fontos, hogy a szoros együttműködés (például szövetkezeti 
forma, integrátori szerepkör) jellemezze a termelés és értékesítés folyamatát. 
 
A mezőgazdaság fejlesztése esetében preferálandó az ültetvényes gyümölcstermesztés 
hangsúlyozása valamint erdők területének gondozása és megőrzése illetve azok további bővítése. A 
településen értékelhető iparfejlesztés bizonytalanul várható, ezért helyi kézműves hagyományokra 
épülő kisipari tevékenység megteremtése, életben tartása javasolt.  
 
Felismerve a helyi foglalkoztatásban betöltött jelentős szerepüket, meg kell teremteni a fejlődésre 
képes mikro- és kisvállalkozások piaci versenyképességének stabilizálásához szükséges feltételeket. A 
helyi erőforrásokból előállított helyi termékek kiemelkedő gazdasági potenciállal bírnak ezért a 
fejlesztési stratégia fontos elemét képezhetik. A helyi gazdaságok elérhetik azt az áttörést, hogy a 
helyben, magas színvonalon előállított és feldolgozott termékeknek jelentős szerepük legyen a piacon. 
A megerősödéshez a megfelelő marketingtevékenység elengedhetetlen.  
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Javasolt stratégia szinten rögzíteni, hogy mely ösztönzőkkel lehet elérni, hogy a helyi igényeknek (pl. 
szakember, vagy kapcsolódás más tevékenységekhez) megfelelő, a többi gazdasági tevékenységet és a 
helyi környezet- és életminőséget nem zavaró cégek letelepedését támogassa Jászszentandrás.  
 
A közfoglalkoztatásnak köszönhetően már a település egyik legnagyobb foglalkoztatója az 
önkormányzat lett. A közfoglalkoztatás mára egy olyan potenciállá változott, amelynek gazdasági erőt 
is képvisel. A közfoglalkoztatásnak azonban fokozatosan el kell mozdulnia a szociális gazdaság 
irányába, hogy fenntartható váljon. A szociális gazdaságfejlesztés során egyszerre kell fókuszálni a 
kínálatfejlesztésre és a keresletélénkítésére 
 
A homoktövis feldolgozó kisüzem bővítése, ezáltal a helyben foglalkoztatottak számának növelése 
kiemelt cél. Az önkormányzat tagja a Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezetnek. A 
tulajdonunkban álló épületben került kialakításra a feldolgozó üzem, amely jelenleg az önkormányzat 
tulajdonában lévő közel 9 ha homoktövis ültetvényen megtermelt homoktövist dolgozza fel, 
termékeik: velő, üdítőital, tea, őrlemény, csokoládé. Cél, hogy ezen a területen még a gyümölcslé 
előállításhoz szükséges almafák is ültetésre kerüljenek (3 ha).  
 

 
 
ÁTFOGÓ CÉL 3.: A Termálfürdő és Kemping minőségi fejlesztése, további kisléptékű turisztikai 
fejlesztések Jászszentandrás idegenforgalmi látogatottságának növelése érdekében a falu turisztikai 
céljait tömöríti.  
 
Jászszentandrás másik erős gazdasági ágazata a rekreációs-turizmus. A Termálfürdő és Kemping május 
elejétől, egészen október végig várja a látogatókat. A fürdő nyugodt, csendes, falusi környezetben 
helyezkedik el ugyanakkor korszerű és széleskörű szolgáltatásokat biztosít vendégeknek.  
A gyógy-turizmushoz, fürdő-turizmushoz kapcsolódó dekoratív parkosítás a strandfürdő és táborhely 
területén, a község felelevenített hagyományokon alapuló rendezvényei (Jász találkozó, jászkapitány 
választás, szarvasgomba fesztivál, gasztronómiai fesztiválok, motoros találkozó, szlovák, lengyel és 
cseh testvértelepülések látogatásai, közös rendezvényeik). A bővülő kínálatú szálláslehetőségek: 
vendégházak, különböző infrastrukturális helyzetű és minőségű táborozó helyek (kempingek) is 
hozzájárultak Jászszentandrás közelmúltbeli fejlődéséhez. 
 
A turisztikai és rekreációs piaci jelenlét növeléséhez szükséges a falu idegenforgalmi vonzerejének 
növelése, a kiszolgáló infrastruktúra és szolgáltatások (szállás- és vendéglátóhelyek) összehangolt 
fejlesztése, a turisztikai marketingkommunikáció intenzív és differenciált megvalósítása, valamint a 
turizmus helyi szervezeti rendszerének megújítása, idegenforgalmi hálózatok és egymásra épülő 
programcsomagok létrehozása, szoros együttműködésben a mikro-térség szereplőivel. Az 
idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztéseket integráltan, térségi alapon zajló turisztikai 
szervezetrendszer fejlesztése révén szükséges megvalósítani.  
Javasolt a családi élményturizmus kínálatának bővítése a termálfürdő tekintetében. Lehetőség szerint 
törekedni szükséges a szezonalitás csökkentésére.  
 
A település mezőgazdasági potenciáljával törekedhet a desztináció egészséges élelmiszerekkel történő 
ellátására, helyi termékek őstermelői piacának kialakítására, fejlesztésére.  
 

A Termálfürdő és Kemping minőségi fejlesztése, további kisléptékű turisztikai 
fejlesztések Jászszentandrás idegenforgalmi látogatottságának növelése 

érdekében
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ÁTFOGÓ CÉL 4.: Aktív közösségi élet és rekreáció, erős helyi identitás fenntartása és minőségi 
fejlesztése Jászszentandrás önmegtartó erejének erősítése érdekében a falu társadalmi célkitűzéseit 
tömöríti.   
 
Jászszentandrás közösségi, társadalmi életének meghatározó alakítói, erősítői a helyi önkormányzat, 
a nevelési-oktatási intézmények valamint a helyi egyházak.  
Javasolt a társasági élet aktivizálása szempontjából az oktatási intézményekben közösség- fejlesztő 
programokat szervezni, a működő közösségi tereket fejleszteni, lehetőség szerint akár heti intenzitású 
tartalommal, eseményekkel feltölteni, amelyeket minden korosztály használ. A tartalmas programok, 
a szabadidő hasznos eltöltése hozzájárul az itt élők mentális és fizikai egészségének megőrzéséhez. Cél 
az együttműködő falusi közösség megerősítése (identitás, környezettudatosság, civil élet).  
A közösségi tudatformáláshoz, a falusi/térségi kohézió megteremtéséhez szükség van a helyi, 
kisközösségi identitás erősítésére. E cél eléréséhez lehetőséget kínálnak a speciális nevelés programok 
is, amelyek bevezetése a helyi oktatási-nevelési intézményekben a fiatalok kötődését, 
lokálpatriotizmusát erősíti. 
Különböző fórumok szervezésén keresztül lehetőség van Jászszentandrás életében fontos szerepet 
játszó kérdések közösségi megvitatására, konszenzus kialakítására. Célszerű a fiatalok kiemelt 
kezelése az akciók során, fontos lenne fokozott bevonásuk a helyi döntéshozatalba. 
 
A demokratikus helyi kormányzás a jó kormányzást (demokratikus döntéshozatalt, a döntés 
előkészítésben való közösségi részvételt, a konszenzusra való törekvést) és a közönség fenntartható 
fejlődés melletti elkötelezettségét jelenti. 
Erre alapozva egy szolgáltató és gondoskodó falu víziója fogalmazódik a következő fejlesztési 
periódusban, ahol a közszolgáltatások ügyfélbarátok és szolidárisak.  
A lakosság magasabb szintű bevonása szükséges a településfejlesztés folyamatába. A fejlesztések 
intenzívebb társadalmasításával a lakosság adott beavatkozásokkal kapcsolatos elfogadása is nő. A civil 
szféra szereplőivel szükséges intenzívebb kapcsolattartás, érintettség estén adott beavatkozás 
tervezési folyamatainak bevonásával, a megvalósítás során aktív részvevőként való pozicionálással 
erősödik az önkormányzati vezetés és a lakosság kapcsolatának minősége. A demokratikus helyi 
kormányzás feltételezi, hogy az önkormányzat lehetőségeihez képest járuljon hozzá a civil szervezetek 
működési feltételeinek biztosításához és az egyházak működési feltételeinek biztosításához. Az 
önkormányzati rendszer rentabilitásának és hatékonyságának növelése cél.  
 
 
 

Aktív közösségi élet és rekreáció, erős helyi identitás fenntartása és minőségi 
fejlesztése Jászszentandrás önmegtartó erejének erősítése érdekében
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLRENDSZERE
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2.2. Részcélok és beavatkozások területei egységének meghatározása 

 
A meghatározott átfogó célok teljesülését beavatkozások rendszere segíti. Az egyes átfogó 
célokhoz rendelt beavatkozások az alábbiak:  
 

 
 
A településszerkezettel kapcsolatos beavatkozások kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbiak:  
 A tanyasorok fenntartása, állagmegóvásának segítése 
 Az üres telkek beépítésének ösztönzése 
 A hagyományos tájhasználat erősítése, megőrzése 
 A hagyományos tájszerkezet és tájhasználat működőképes hagyományainak és karakterének 

megőrzése 
 A zöldmezős beruházások visszaszorítása 
 Az átszellőzési és ventillációs folyosók tekintetbe vétele településszerkezet alakítása során 
 A városi levegőminőség és a mikroklíma javításának figyelembe vétele 
 A szerkezeti fejlesztésekkel érintett területek értéknövekedésének érvényesítése; 
 Csereterületek lehetőségének feltárása a barnamezős területeken. 
 
Az épített környezettel kapcsolatos beavatkozások kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbiak: 
 A meglévő lakóterületek minőségi fejlesztése 
 Az avult, bontandó épületek helyén korszerű otthonok megvalósítása 
 Hulladékgazdálkodás korszerűsítése 
 Szelektív hulladékgyűjtés hatékonnyá tétele 
 A szilárd tüzelésről (fa, szén) alternatív fűtésre történő átállás ösztönzése 
 Szorgalmazni a megújuló energiahasználatot – a közintézmények mellett a magán szektorban is  
 A művelődési ház és könyvtár teljes energetikai felújítása kiemelt cél, hiszen Jászszentandrás 

legfontosabb és legkihasználtabb közösségi tere 
 Jászszentandrás elektromos ellátást kiváltó szélerőmű (szélkerék) megépítése 
 A közterületek környezettudatos és fenntartható fejlesztése, zöldfelületi rendszer minőségi 

fejlesztése, sport- és rekreációs területek fejlesztése, számuk növelése 
 A közösségi terek számának növelése, meglévők minőségi fejlesztése 
 Védendő értékek megőrzése (jogi eszközök, védelem alá helyezés) és népszerűsítése, 

megismertetése a helyi lakossággal és vendégekkel. A Településarculati Kézikönyv 
rendelkezéseinek betartatása 

 A funkcióváltások és új építések kapcsán magas építészeti minőség létrehozása.  
 Lakóterületek fásítása, zöldterületi gazdagítása, közterületi minőség javítása. 
 Lakásépítési és ‐felújítási támogatási rendszer 
 Vegyes területhasználat megkövetelése a szabályozás eszközeivel. 
 A település szennyvízcsatorna hálózatának állagmegóvása, fejlesztése 
 További parkolók kialakítása; többek között az Akácfa úton az iskola mögötti területen 
 A jelenleg folyamatban lévő ivóvízminőség javító program keretében zajló beruházás, a 

vízműtelep felújítása érdekében a terület beépítési százalékának növelése 

Az egyedi településszerkezet, a tanyacsoportokból álló külterületek 
megőrzése, a vonzó épített és táji környezet fejlesztése az élhető 

jászszentandrási falusi élettér fenntartása érdekében átfogó célhoz rendelt 
beavatkozások
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 A külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása (jelenleg 5 km külterületi út terezése 
folyamatban van)  

 Közlekedésbiztonsági fejlesztések, gyalogátkelőhelyek kialakítása, kerékpárút kialakítása, járdák 
karbantartása, felújítása 

 A települést érintő állami utak korszerüsítése, kiemelten a Heves- Jászapáti bekötőút felújítása 
 A temető kerítésének cseréje, új ravatalozó építése, új urnafal építése , infrastruktúra javítása, 

felújítása (utak, kutak, csapadékcsatorna hálózat) 
 A közvilágítás környezetbarát technológiás átalakítása a fogyasztás csökkentése érdekében 
 Az intézményhálózat és a bérlakások folyamatos felújítása, karbantartása 
 Jó minőségű önkormányzati bérlakás portfólió kialakítása, magas komfortfokozat elérése 
 Szabadidő és sport park létrehozása 
 
A természeti környezettel kapcsolatos beavatkozások kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbiak:  
 A termőföldekkel való takarékos gazdálkodás 
 A felszíni vízrendezés minőségi fejlesztése 
 A települési célok és a környezeti fenntarthatóság közötti lehetséges konfliktusok elkerülése 

érdekében történő átgondolt fejlesztési és beavatkozások meghatározása 
 Adaptációs és mitigációs stratégiák 
 Szemléletformálás 
 Meglévő vízbázis minőségjavítása, ivóvízminőség-javító projektek 
 Korszerű hulladékgazdálkodás 
 Csapadékvíz elvezetés rendszerszerű fejlesztése 
 Kilátás‐ és sziluettvédelem szempontjainak feltárása és elemzése a településrendezési eszközök 

készítése során 
 Az erdőtelepítések ösztönzése 
 
 

 
Foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési célokkal kapcsolatos beavatkozások kiemelten, de nem 
kizárólagosan az alábbiak:  
 Az új munkahelyek létrehozása és az eddigi munkahelyek megtartása feltételeinek 

megteremtése, illetve annak elősegítése a jövőben is 
 Környezetbarát gazdasági területek növelése 
 A helyben működő gazdasági társaságok és vállalkozások, valamint a tevékenységüket kezdő 

ilyen szervezetek és egyéni vállalkozók megfelelő információval történő ellátása, szükség szerint 
működésük, fejlesztési törekvéseik koordinálása 

 Kezdő vállalkozások számára tanácsadás 
 Mezőgazdasági telephelyek fejlesztésének, korszerűsítésének ösztönzése 
 A kézműves termékek előállításának szorgalmazása 
 Valamennyi ágazatban, de különösen az idegenforgalom és a turisztika területén a vállalkozói 

tőke betelepülésének támogatása 
 A településen a mezőgazdasági termelésre és állattenyésztésre alapozott feldolgozóipar 

fejlesztése 
 A gyümölcsfeldolgozás lehetőségének megteremtése 
 Manufakturális helyi termékek előállításának ösztönzése 
 Megváltozott munkaképességűek, hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatásának javítása 

Új gazdasági szereplők betelepülésének elősegítése, az agráradottságokat 
kihasználó háztáji és üzemi mezőgazdaság fenntartása Jászszentandrás 

gazdaságának erősítése érdekében  átfogó célhoz rendelt beavatkozások
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 A homoktövis feldolgozó kisüzem bővítése, ezáltal a helyben foglalkoztatottak számának 
növelése.  

 A meglévő gazdaság, ipar bővítése, továbbfejlesztése 
 Differenciált befektetői kedvezményeket kínáló önkormányzati vállalkozásfejlesztési és 

befektetés-ösztönzési program megerősítése, az aktuális gazdasági folyamatokhoz igazodni 
képes, rugalmas rendszer fenntartása. A vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 
nemcsak a potens betelepülő vállalkozások, hanem a helyi mikro-, ki- és közepes vállalkozások 
segítését is szolgálja. 

 A működési környezet javítása: hiányzó infrastrukturális elemek megvalósítása, meglévők 
minőségi fejlesztése 

 Alapinfrastruktúra kiépítése, innovációs háttér infrastruktúra fejlesztése kialakítása 
 A helyi termékek és javak fogyasztásának ösztönzése, rövid ellátási láncok kialakítása 
 

 
 
Az idegenforgalommal kapcsolatos beavatkozások kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbiak: 
 Komplex turisztikai koncepció elkészítése, cselekvési terv készítése 
 Idegenforgalmi fejlesztések megvalósítása 
 üdülési funkció erősítése 
 A térségi turisztikai alapú meglévő kapcsolatok erősítése, újabbak kialakítása; szuprastruktúra 

minőségi fejlesztése, bővítése 
 A meglévő turisztikai infrastruktúra és szervezeti hálózat hatékony kihasználásának segítése 
 A meglévő attrakciók fejlesztése, új vonzerők kialakítása 
 A turizmussal foglalkozó szervezet(ek) megerősítése, klaszteresedés 
 A helyi termékek termelésének, feldolgozásának, kereskedelmének integrálása a turizmus 

rendszerébe (A település vonzerejének és ismertségének növelése érdekében elengedhetetlen 
egy olyan termék portfólió kialakítása, mely egyértelműen Jászszentandráshoz és a szűk 
térséghez rendelhető.) Ehhez kapcsolódóan helyi termelői piac kialakítása a Sport úton. 

 A szálláskínálat fejlesztése: a közép- és magas kategóriájú szálláshelyek számának növelése; új 
komplett faházak vásárlása a kemping területére 

 A települési és térségi zöldterületek és zöldfelületek hálózatának fejlesztése, értékőrző 
hasznosítása fontos turisztikai vonzerő, ugyanakkor a lakosok számára is fontos rekreációs, 
szabadidős kínálati elemeket jelent 

 A kemping terület növelése 
 Medenceépítés- élménymedence 
 Új, egységes épület építése a strand frontján a kiszolgáló, kereskedelmi és vendéglátó egységek 

részére.  
 A vízbázis biztosítása érdekében 1 új termálkút fúrása. 
 Szálloda és egy egészségügyi kezeléseket ellátó létesítmény kialakítása 
 A fürdő vizének gyógyvízzé nyilvánítása.  
 A helyi lótartás, lovasturizmus kiaknázása 
 Turisztikai információs táblák kihelyezése (a 31-es főút mellé) 

A Termálfürdő és Kemping minőségi fejlesztése, további kisléptékű turisztikai 
fejlesztések Jászszentandrás idegenforgalmi látogatottságának növelése 

érdekében átfogó célhoz rendelt beavatkozások
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A település önmegtartó erejének növelése érdekében tervezett beavatkozások kiemelten, de nem 
kizárólagosan az alábbiak: 
 A közösségfejlesztést és a helyi társadalom identitástudatának fejlesztését segítő kulturális 

rendezvények támogatása, civil és egyházi szervezetek aktív bevonásával 
 A közbiztonság javítása, közösségi alapon szervezett közbiztonsági programok megvalósítása 
 Integrált – foglalkoztatási, lakhatási, szociális – beavatkozások megvalósítása 
 Önkormányzati bérlakások építése  
 Az időskorúak védelmét és reintegrálását segítő beavatkozások 
 A tanyagondnoki autó cseréje a tanyán élők ellátása érdekében 
 Az önkormányzati ebédlő épület felújítása 
 Az óvoda épületének bővítése (férőhely hiány miatt)  
 Új bölcsőde kialakítása- óvodával szemben Rákóczi út 97. alatti önkormányzati épület 

átalakításával 
 Tervezett, hogy az Önkormányzat az általános iskolát fenntartó KLIK részére önkormányzati 

épületet ajánl fel (Rákóczi út 78- volt általános iskola épülete), mert már az iskolában is dupla 
osztályok indítása válik szükségessé, és így a jelenlegi épület nem lesz elég. Ugyanennek az 
épületnek egy másik különálló szárnyát tervezi az önkormányzat civil házzá kialakítani.  

 Rendezvénypark kialakítása (Szent István park hátsó része)  
 Településszépítő akciók 
 Köztéri szobrok felújítása  
 Egészségügyi sürgősségi és alapellátások fejlesztése 
 Egészségügyi prevenció a lakosság körében 
 Szociális alapellátó rendszerek fejlesztése 
 A minőségi és a tömegsport népszerűsítése 
 A civil szervezetek támogatása, a szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, 

együttműködés a települési feladatok megoldásában. 
 
 

2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

 
A településnek rendelkeznie kell egy olyan hosszú távú jövőképpel, amely egy tudatos értékválasztást 
tükröz, illetve kijelöli azt a célállapotot, amelyet a település 2030-ra akar elérni. A település jövőkép 
egy olyan vízió, amely a helyzet meghatározásból származó megállapításon alapul. Az átfogó célok a 
település középtávú, vagyis 10 - 15 éves fejlesztéspolitikai céljait rögzítik. A jövőkép elérése érdekében 
kerülnek meghatározásra az átfogó célok, vagyis a jövőkép teljesülésének előfeltételei. Azokat a 
középtávon realizálandó fókuszpontokat rögzítik, amely a településfejlesztés súlypontjai lesznek. 
Esetünkben a célállapot az átfogó célok esetében 2030. év. A településfejlesztési koncepció feladata 
továbbá részcélok kijelölése, amelyek már főbb fejlesztési területi illetve ágazati irányai lesznek a 
település fejlesztésének.   
Jelen Településfejlesztési Koncepció átfogó célokat határoz meg, és az átfogó célokhoz 
beavatkozásokat rendel. Az átfogó célok egymáshoz való viszonyát a következő táblázat tartalmazza.  
 

Aktív közösségi élet és rekreáció, erős helyi identitás fenntartása és minőségi 
fejlesztése Jászszentandrás önmegtartó erejének erősítése érdekében átfogó 

célhoz rendelt beavatkozások
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Az egyedi településszerkezet, a 

tanyacsoportokból álló külterületek 
megőrzése, a vonzó épített és táji 

környezet fejlesztése az élhető 
jászszentandrási falusi élettér fenntartása 

érdekében 

 
Új gazdasági szereplők betelepülésének 

elősegítése, az agráradottságokat 
kihasználó háztáji és üzemi 
mezőgazdaság fenntartása 

Jászszentandrás gazdaságának erősítése 
érdekében 

 
A Termálfürdő és Kemping minőségi 

fejlesztése, további kisléptékű 
turisztikai fejlesztések Jászszentandrás 

idegenforgalmi látogatottságának 
növelése érdekében 

 
Aktív közösségi élet és rekreáció, erős 
helyi identitás fenntartása és minőségi 
fejlesztése Jászszentandrás önmegtartó 

erejének erősítése érdekében 

 
Az egyedi településszerkezet, a 

tanyacsoportokból álló külterületek megőrzése, 
a vonzó épített és táji környezet fejlesztése az 

élhető jászszentandrási falusi élettér fenntartása 
érdekében 

    

 
Új gazdasági szereplők betelepülésének 

elősegítése, az agráradottságokat kihasználó 
háztáji és üzemi mezőgazdaság fenntartása 

Jászszentandrás gazdaságának erősítése 
érdekében 

    

 
A Termálfürdő és Kemping minőségi fejlesztése, 

további kisléptékű turisztikai fejlesztések 
Jászszentandrás idegenforgalmi 

látogatottságának növelése érdekében 

    

 
Aktív közösségi élet és rekreáció, erős helyi 

identitás fenntartása és minőségi fejlesztése 
Jászszentandrás önmegtartó erejének erősítése 

érdekében 

    

 

 erős kapcsolat  közepes kapcsolat  gyenge vagy nincs kapcsolat 
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2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

 
A Településfejlesztési Koncepcióhoz készített Megalapozó Vizsgálat nem jelölt ki településrészeket. 
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 
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3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 
társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása 

 
A településfejlesztési koncepció egy részletes megalapozó vizsgálat (helyzetfeltárás, helyzetelemzés, 
helyzetértékelés) előzte meg. A megalapozó vizsgálat részletesen bemutatja a település jelenlegi 
helyzetét, a gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokat, tendenciákat. 
A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és 
környezeti adatokat a kijelölt átfogó és részcélok mentén lehet kijelölni. Az adatok körének 
kijelölésekor elsődleges szempont, hogy ezen adatokkal a kívánt változások mérhetőek legyenek.  
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Beavatkozási terület Beavatkozási terület leírása Jelenlegi érték Jelenlegi érték részletei 
Tervezett 

érték 
Változás 

Vállalkozások száma 
A településen regisztrált 

vállalkozások száma 1000 
lakosra 

 
A mutató a 2014. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, forrás: TEIR 
  

Kereskedelem 
Kereskedelmi egységek 

száma 
 Önkormányzati adatszolgáltatás   

Vendéglátás Vendéglátó egységek száma  Önkormányzati adatszolgáltatás   

Munkanélküliség Regisztrált munkanélküli  Önkormányzati adatszolgáltatás   

Idegenforgalom 
Kereskedelmi szálláshelyek 
szállásférőhelyeinek száma 

 
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
  

Idegenforgalom 
Falusi szálláshelyek 

férőhelyeinek száma 
 

A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 
vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 

  

Idegenforgalom 
Falusi szálláshelyek 
vendégeinek száma 

 
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
  

Lakónépesség száma 
Települési lakónépesség 

száma 
 

A mutató a 2018. január 01. eszmei 
időpontra. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
  

Élveszületések száma Élveszületések száma  
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
  

Halálozások száma Halálozások száma  
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
  

Odavándorlás száma Odavándorlás száma  
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
  

Elvándorlás száma Elvándorlás száma  
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
  

Társadalmi 
önszerveződés 

Civil szervezetek száma  Önkormányzati adatszolgáltatás   

Rendezvények Rendezvények száma  Önkormányzati adatszolgáltatás   

Lakás lakásállomány  
A mutató a 2018. január 01. eszmei 

időpontra. évre vonatkozó adatsorra 
vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
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Beavatkozási terület Beavatkozási terület leírása Jelenlegi érték Jelenlegi érték részletei 
Tervezett 

érték 
Változás 

Vízvezeték hálózat 
Közüzemi ivóvízvezeték 

hálózat hossza 
 

A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 
vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 

  

Vízvezeték hálózat 
Vízvezeték hálózatba 
bekapcsolt lakások 

 A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 
vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 

  

Csatornahálózat Csatornahálózat hossza  
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
  

Csatorna rákötés 
Közüzemi csatornahálózatra 

rákötött lakások száma 
 

A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 
vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 

  

Háztartási 
gázfogyasztók száma 

Háztartási gázfogyasztók 
száma 

 
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
  

Háztartási 
villamosenergia 

fogyasztók száma 

Háztartási villamosenergia 
fogyasztók száma 

 
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
  

Könyvtár 
Nyilvános könyvtár 
egységeinek száma 

 
A mutató a 2017. évre vonatkozó adatsorra 

vonatkozik, KSH területi statisztikai adatbázis 
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3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra 
fő elemeinek térbeli rendjének és a terület-felhasználásra irányuló 
településszerkezeti változtatásokra 

 
Területfelhasználási változások 
 
A területfelhasználási változások során cél a kompakt és a klímatudatos település megteremtéséhez 
szükséges a település egyes térszerkezeti elemeinek felülvizsgálata és újra gondolása. A 
területfelhasználási változások a meglévő és tervezett területhasználat változását mutatják be. 
 
 

3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére 
és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésre 

 
 
A 2001. évi LXIV. törvény szabályozza és határozza meg a kulturális örökség védelmét. A törvény 
hatálya kiterjed a régészeti örökségre, műemléki értékekre, kulturális javakra, továbbá meghatározza 
ezek védelem alatt álló környezetét is. 
A védelem alatt álló művi értékek környezetében történő fejlesztések meghatározásánál, elsődleges 
szempont az adott művi érték védelme, továbbá a művi érték környezetének figyelembevétele. A helyi 
építési szabályzatban kell meghatározni azokat a szabályozókat, melyek figyelembe veszik a kulturális 
örökség védelmét és előtérbe helyezik a fenntartható fejlesztést. 
 
Jelen Településfejlesztési Koncepció megalapozásaként külön dokumentációban készült el az 
Örökségvédelmi hatástanulmány.  
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4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 
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4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz-és intézményrendszer 

 
Jászszentandrás Község esetében a célkitűzések megvalósítását és támogatják a fejlesztési célokat az 
alábbi eszközök, melyek a következők lehetnek: 
 
 Településszerkezeti tervben jelölt fejlesztések megvalósulása 
 A szabályozási tevékenységek (pl.: út szélesítés, új út nyitás megvalósítása, 

töltéskorszerűsítéshez kapcsolódó kisajátítás, mint sajátos jogintézény) 
 Új fejlesztés esetén településfejlesztési megállapodás a befektetővel 
 Befektetők bevonása, esetleges együttműködés 
 Pályázatok 
 Helyi adókedvezményekkel a munkahelyteremtő vállalkozások letelepedésének elősegítése 
 Fiatalok letelepedésének ösztönzése (pl.: első lakáshoz jutási támogatás) 
 Önkormányzati tulajdonú telekértékesítések támogatási rendszere (letelepedés ösztönzése 

érdekében lakásépítéshez kötötten) 
 Önfenntartás érdekében önkormányzati beruházások és a közmunka- és startmunka program 

folytatása 
 Marketing tevékenység 
 
A településfejlesztési koncepció megvalósítását szolgáló szervezeti elvárások: 
 
A településfejlesztési koncepció megvalósítása olyan szervezeti együttműködést igényel, amely 
biztosítja a koncepció folyamatos monitoringját és a visszacsatolási lehetőséget.  
A koncepció megvalósulása érdekében folyamatosan nyomon kell követni a fejlesztések 
megvalósulását, az elért eredményeket elemezni és értékelni kell. A településfejlesztés társadalmi, 
gazdasági és szabályozási környezetét figyelemmel kell kísérni, és a külső feltételrendszer 
változásainak koncepcióra gyakorolt hatását elemezni szükséges. Ezen feltételek változásának 
visszacsatolását meg kell valósítani a koncepcióba. 
A település társadalmi és gazdasági igényeinek nyomonkövetése és a változások beépítése a koncepció 
megfelelő fejezeteibe. 
A társadalmasítás feltételrendszerének kidolgozása, a partnerségi határozatban megfogalmazott 
partnerek bevonása a koncepció értékelésébe. 
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4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére 

 
Javasolt az esedékes pályázatokhoz, programokhoz kapcsolódva az önkormányzat részéről egy olyan 
szervezet vagy csoport létrehozása, mely figyelemmel kíséri a következő hétéves időszakban azon 
pályázatokat, programokat, melyek a település szempontjából beilleszthetők a koncepcióban rögzített 
fejlesztési elképzelésekbe. 
Javasolt a változások aktualizálása, a megvalósult fejlesztések törlése és a fejlesztési célok a gazdasági, 
pályázati környezethez alakított pontosítása, továbbá a kiinduló adatoknál szereplő táblázat 
aktualizálása.  
Az esetleges év közben nagyobb tervezett fejlesztések, vagy pályázati lehetőségek esetén szükség 
szerint a településfejlesztési koncepciót kiegészíteni, módosítani lehet, minden esetben a változtatás 
indoklásával és a koncepció jóváhagyásával. 
 


